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En historisk händelse när Åse Balkestam Berglund och Malin Nennesson serverar vid församlingens första sopplunch!  
Fotograf: Anette Olofsson
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Detta året kommer det under påskfastan att 
finnas en fotoutställning i församlingshem-
met i Mjällby som kan besökas i samband med 
verksamhet i församlingshemmet. Bilderna är 
tagna av Staffan Svensson och Sofi Sundmar 
och kommer att säljas för 100kr/bild. Pengarna 
går oavkortat till fasteaktionen för ACT Svenska 
kyrkans internationella arbete. OBS att även 
köpta bilder kommer att behöva hänga kvar tills 
fasteaktionen avslutas på Palmsöndagen. 

Fyrtiofem miljoner!

Så många människor beräknas för närvarande lida av 
akut hungersnöd. Det låter som ett oändligt stort antal. 
Hur ska vi kunna hjälpa dem alla? Innan vi försöker 
besvara den frågan får vi tänka på att vi är nästan 
8 miljarder människor på jorden. De som är i akut 
hungersnöd utgör alltså ungefär en halv procent. När vi 
tänker på det förstår vi att all den mat som produceras 
är tillräcklig för att ingen skulle behöva gå hungrig. 
Problemet är att den fördelas så ojämnt. Mycket av 
maten blir också till avfall utan att nå fram till någon 
hungrande. Med en jämnare fördelning skulle alla 
kunna få vad de behöver. Utmaningen är att nå dit. 
Krig, konflikter och maktkamper står i vägen. Många 
blir uppgivna inför orättvisorna och tänker att det inte 
spelar någon roll vad vi gör. Då behöver vi känna att vi är 
delaktiga i ett större sammanhang.

Svenska kyrkan uppmärksammar varje år nöden i 
världen. Under fastan pågår aktionen för rättvisa, 
jämlikhet och en hållbar utveckling. Stora förändringar 
kan börja i det lilla. Det har betydelse hur vi, var och en, 
tänker och agerar. Fastetiden är en tid då vi funderar 
över vad som är viktigt och värdefullt av det vi har. Vi 
är tacksamma för det som ger livet glädje och njutning. 
Ibland märker vi att det går att avstå från något utan att 

livet blir sämre. Att dela med sig är en bra början till en 
mer rättvis värld. När vi vill ge till människor i andra 
delar av världen är det inte så lätt att veta hur vi ska 
göra. Då är det bra att det finns organisationer som Act 
– Svenska kyrkans internationella arbete med kontakter 
över hela världen. Act samverkar med lokala kyrkor och 
hjälporganisationer där behoven är som störst. När vi 
bidrar till fasteaktionen gör vi en insats för att minska 
orättvisorna och lindra nöden.

Fasteaktionen hör den tidiga våren till och den avslutas 
på Palmsöndagen. Mitt i fastan, söndagen den 20 mars, 
är det vårdagjämning och den dagen kallas i år ”Dela lika 
dagen”. Det passar bra eftersom det är den dag då ljuset 
och mörkret har lika stort utrymme. Därefter tar ljuset 
över och det ger oss hopp. Vi längtar till påskens glädje 
över att Kristus har besegrat mörkret och ondskans 
makt. Dit är vi på väg. Ljuset leder oss och hoppet bär 
oss. Gud vill ge alla människor goda möjligheter att leva 
här på jorden. När vi delar med oss gör vi Guds vilja.

En ljus och skön vår önskar jag alla läsare av Kyrknytt!

Fotoutställning Mjällby församlingshem 
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Hunger och förtvivlad brist på mat 
är en av pandemins effekter. I ett av 
världens mest folkrika länder kämpar 
Geetanjali och Act Svenska kyrkan för 
att människor ska få äta sig mätta. Det 
är en kamp mot pandemi, väderlek och 
destruktivt våld. En kamp som vi kan 
vinna om vi gör det tillsammans.

"Det handlar om en kamp för att över-
leva. Jag har sett människor tvingas 
äta blad och ogräs från skogen, okända 
svampar de hittat och mangofrön för 
att inget ville växa. Många människor 
förgiftades och hela områden drabba-
des av olika sjukdomar. Jag såg männ-
iskor dö."

Så berättar hon om vad som driver 
henne att idag arbeta tillsammans med 
Act Svenska kyrkan för människors 
rätt att äta sig mätta, att slippa hunger 
och att få leva ett värdigt liv.

"Mitt namn är Geetanjali Mohanty. Jag 
arbetar som Områdessamordnare för 
organisationen Lutheran world service 

India Trust. Mina uppdrag är att ska-
pa kontakt, informera och mobilisera 
människor som lever i extrem utsatthet 
på landsbygden i distriktet Odisha och 
i distriktets huvudstad Bhubaneswars 
många slumområden.

 Jag känner till de hemska effekterna av 
fattigdom från min uppväxt. De min-
nen jag har från barndomen driver mig 
att arbeta för andra människors livssi-
tuation idag, så att de aldrig ska behöva 
uppleva det jag upplevt."

Både klimatförändringar och Covid-
pandemin har slagit hårt mot ett av 
världens folkrikaste länder, Indien. 
Sedan lång tid tillbaka har jordbru-
kare i stora delar av Indien haft en 
känd, svår situation på grund av kli-
matförändringar och orättvisor. För-
störda eller uteblivna skördar, dåliga 
socioekonomiska skyddsnät och lagar 
som begränsar de som inte äger eget 
land från att ta lån, leder till att många 
skuldsätter sig hos oseriösa aktörer och 
hamnar i skuldfällor med få vägar ut. 

Demonstrationer och konflikter mel-
lan bönder och myndigheter är åter-
kommande i många delar av landet. 
Självmordsstatistiken är hög bland just 
jordbrukare.

Till storstädernas slumområden kom-
mer många människor som migrerar 
från landsbygden för att få ökad för-
sörjning och ett bättre liv. Tyvärr är ris-
ken mycket hög att situationen förvär-
ras och familjer fastnar i slumområden 
och i allvarlig utsatthet och fattigdom.

Act Svenska kyrkan arbetar brett i In-
dien med flera lokala partner för att 
människors rättigheter ska bli tillgo-
dosedda och att hungerspriralen ska 
brytas och inte leda till ren svält.

Genom stöd från Act Svenska kyrkan 
har nu den organisation Geetanjali 
arbetar för möjlighet att erbjuda både 
viss skolverksamhet och läxhjälp för 
barn. Det ger hopp på lång sikt och 
glädje och positiva effekter för barnen 
i deras liv här och nu.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)
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GEETANJALI – och en ständig kamp om liv och död
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Har du funderat kring den 
vikta informationsskylten 
som står vid parkeringen vid 
Mjällby kyrka? En likadan 
står utanför Ysane kyrka. 
Dessa berättar att kyrkan 
är en pilgrimskyrka som är 
länkad till ett större nätverk 
av pilgrimsleder över Lunds 
stift. Våra kyrkor ligger 
längs den led som kallas 
eginoleden och som går från 
Karlskrona och sedan vidare 
ner till Lunds domkyrka. 
Där möts de olika lederna för 
att sedan röra sig vidare ner 
över kontinenten och till ett 
av de största pilgrimsmålen 
i Santiago de Compostela i 
Spanien.

Men en pilgrimsvandring måste inte 
vara en vandring längs en fastslagen 
pilgrimsled utan det kan också handla 
om en enkel vandring ut i Listerlan-
dets vackra natur, i den täta skogen på 
Ryssberget eller bokskogen i Valje. 

Sedan en tid tillbaka har pilgrims-
vandrande kommit att bli en alltmer 
växande rörelse och under pandemin 
har fler funnit friden och lugnet i att 
på egen hand eller tillsammans med 
andra, vandra en kortare eller längre 
sträcka längs någon av pilgrimsle-
derna. 

Pilgrimsvandring – något för dig?

Vi som samarbetar kring pilgrim i Mjällby och Sölvesborg är fr.v Beate Haraldsson, 
Susanne Sonko, Marie Nilsson och Staffan Svensson

Pilgrimsvandring Magnus Aronsson/IKON
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Välkommen att vandra med 
oss!
Under det kommande året kommer 
Mjällby församling och Sölvesborgs 
församling att tillsammans börja 
ordna olika former av pilgrimsvand-
ringar dit alla är välkomna. Vi 
inbjuder dig till att vandra med oss 
och ge dig själv några timmar i still-
het och eftertanke. Inga förkunskaper 
behövs utan ta bara med dig själv, 
kläder efter väder, fika eller lunch om 
det efterfrågas för just den aktuella 
vandringen och ge dig själv möjlig-
heten till en vandring i stillhet och 
eftertanke och att njuta av den vackra 
naturen. 

Under vandringen tar vi regelbundna 
pauser, kanske läser någon av oss 
vandringsledare något eller delar en 
tanke innan vandringen går vidare. 
Vissa sträckor samtalar vi tillsam-
mans medan vissa sker under tyst-
nad. Långsamheten och vandringen 
ger också våra tankar plats att flyga 
fritt och tänkas färdigt. Det ger oss 
möjlighet att fundera kring vårt eget 
liv. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? 
Vill jag förändra något? Vad tror jag 
på? 

Mer information om vandringstillfäl-
lena på sidan 10.

Eginojubiléet 2022

Den pilgrimsled som går genom 
Blekinge och förbi våra kyrkor kallas 
eginoleden. Leden är uppkallad efter 
den biskop som anses ha bidragit till 
Blekinges och Bornholms kristnande 
och han kallas alltjämt för Blekinges 
apostel. Egino kom till Skåne runt 
1060 på inbjudan från den danske 
kungen Sven Estridsson. Vid denna 
tiden fanns två missioner närvarande  
i stiftet och i Lund fanns redan den 
anglosaxiske missionsbiskopen 
Henrik, så Egino som lydde under 
biskopen i Hamburg-Bremen, verka-
de från kungsgården i Dalby fram 
till Henriks död 1066 då Egino 
installerades i Lund. 2022 så är det 10 
år sedan som eginoleden invigdes och 
det kommer att uppmärksammas  
under året. Mer om detta i komman-
de nummer av Kyrknytt och på våra 
hemsidor. 

Källa: Wikipedia 

Informationsskylten vid Mjällby kyrka om Pilgrimsleden

I våra kyrkor finns en stämpel 
med vilken man kan stämpla sitt 
pilgrimspass som en markering att 
man vandrat förbi den aktuella 
kyrkan. 

Pilgrimsvägen
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Orden i rubriken utbrast biskop Jo-
han Tyrberg när han blev intervjuad 
om den kommande biskopsvisitatio-
nen i västra Blekinge. Han fortsatte: 
”Jag saknar Blekinge, människorna 
och naturen som har allt! Nu blir det 
äntligen visitation efter en corona-

pandemi som satte käppar i hjulen 
för två år sedan.”

Allt var planerat och klart inför 
biskop Johan Tyrbergs visitation av 
församlingarna i västra Blekinge 
(dåvarande Listers- och Bräkne kon-
trakt) när coronapandemin slog till 
2020. Valet stod mellan att genom-
föra visitationen digitalt, att endast 
träffa kyrkoherdarna eller att skjuta 
fram alltihop.  
– Det är inte helt enkelt att flytta på 
visitationer eftersom de är insatta 
i ett schema som påverkar många 
människors arbete. Jag tyckte ändå 
att det var det enda rätta att göra i det 
här fallet och är mycket glad över att 

äntligen få genomföra visitationen, 
säger biskop Johan.

Det erbjuds flera möjligheter för 
allmänheten att träffa biskop Jo-
han. Varje dag firas andakter eller 
gudstjänster och alla som vill möta 
honom, kontraktsprosten och alla 
kyrkoherdarna kan även göra det vid 
en after work i Karlshamn. 

– Jag hoppas att människor kommer 
för att vara en del av gemenskapen 
och för att prata med mig och mina 
kollegor. Det blir spännande att se 
vad vi ska prata om!

Camilla Lindskog, pressekreterare för 
Lunds stift

Det blir både 
visitation och visit

 
 

 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi övar i Mjällby kyrka fyra gånger och sjunger sedan 

på julkonserten den 19 december kl. 16.00! 
 
Övningstider: 

  5 november kl. 17.00 
19 november kl. 17.00 
  3 december kl. 17.00 
17 december kl. 17.00 (genrep) 
 
 
Vid frågor, kontakta: 
Kantor Bo Knutsson,  tel. 0456-566 05 
Vik. kantor Nadja Schelin, tel. 0722-40 41 15 

Julkör! 

Julkör! 

Vill Du vara med och 
sjunga kända julsånger? 

Vi kommer att öva vid tre tillfällen och medverkar 
sedan vid ”Musik i sommarkvällen” i Mjällby 
kyrka på Midsommardagen 25 juni kl. 20.00!

Varmt välkomna att anmäla er till:Kantor Bo Knutsson på 
tel. 0708-15 22 46 eller 0456-566 05

Övningstillfällen:
 Ons 8 juni  kl. 19.00 i Mjällby kyrka
 Ons 15 juni  kl. 19.00 i Mjällby kyrka
 Ons 22 juni  kl. 19.00 i Mjällby kyrka

”Julkören” blev en succé!
Nu provar vi med ”Sommarkören”

Sommarkören!
Sommarkören!
Sommarkören!
Sommarkören!
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Spa för själen: Tre frågor till Tina Pettersson

Tina, du har varit med 
regelbundet på Spa för 
själen sedan det startade i 
Bromölla. 
Vad betyder de här dagarna för dig?
De är dagar som bara är mina för att 
må gott och för mig har de väldigt 
hög prioritet.

Vad får du ut av en dag i tystnad och 
stillhet?
Det ger mig lugn, ro, avkoppling, 
återhämtning och energipåfyllning

Vad är det bästa enligt dig, med Spa 
för själen? 
Att alla kan vara med. Tystnaden 
delar vi lika och vill man så finns det 
alltid någon för ett enskilt samtal. 
Det finns något att fundera över även 
från de gemensamma samlingarna 

Unna dig en dag för dig själv och din inre reflektion

Spa för själen
Lördag 26 mars kl 9.30 - ca 15.30, Åhus Missionsgård

Tillbringa en dag i tystnad och stillhet. Dagen 
inleds med en gemensam frukostfika och där
efter inleder en kort reflektion dagens tystnad.

Under dagen kan man välja att bara sitta still 
och ta det lugnt. Man kan ta med sig något att 
läsa eller man kan handarbeta. Man kan ta 
en promenad, ensam eller tillsammans med 
ledare. För den som önskar finns möjlighet 
till enskilt samtal med präst. Eller så kan man 
bara vara...

Dagen avslutas med en kort reflektion och 
tystnaden bryts för den som vill i sambandmed 
ett gemensamt eftermiddagskaffe.

Kostnad för dagen är 200 kr, vilket betalas  
kontant på plats eller via swish till nummer 

123 468 82 06  
(Bromölla pastorat)

Information samt anmälan senast 16 mars  
(kom ihåg att ange ev. allergier/specialkost).  
Begränsat antal platser

Sofi Sundmar (församlingspedagog),  
tel 0456-44 99 74; sms 0734-29 69 74 
sofi.sundmar@svenskakyrkan.se

Staffan Svensson (präst),  
tel 0456-566 02
staffan.svensson@svenskakyrkan.se

Samarbete mellan Bromölla pastorat och Mjällby församling

Foto: Kristina Strand Larsson/IKON
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Stina Håkansson. Kantor och fru Dahl-
berg underhöll med musik.

20 mars Vid EFS Mjällby-Sölvesborg-
skretsens årsmöte i missionshuset i 
Stiby valdes Eskil Arnoldsson, Rolf 
Fogelström, Maj-Britt Olsson, Ove 
Ohlsson, Sven-Oscar Ohlsson och 
Arne Palmqvist att ingå i styrelsen, 
Till suppleanter utsågs David Jeppsson 
och Lars Helgesson. Ett ungdomsråd 
utsågs bestående av Eskil Arnoldsson, 
Maj-Britt Olsson, Ove Ohlsson, Uno 
Hellgren, Rolf Fogelström, Anna-Stina 
Jönsson, Bertha Jeppsson, Ann Davids-
son, Gunvor Helgesson och Matsolof 
Arnoldsson. Dirigent för EFS Musik-
kår blev Uno Hellgren med Ove Ohls-
son som administrativ ledare. Ledare 
för UG-kören blev Uno Hellgren med 
Maivor Jeppsson och Micael Ohlsson 
som medhjälpare.

28 mars Mjällby församling slog re-
kord i fasteinsamlingen – igen! Årets 
insamling gav inte mindre än 28.900 
kr!

6 april Biografverksamheten på Hanö  
som upphörde för omkring åtta år se-
dan kommer med största sannolikhet 
inte att återupplivas. Hanö bygdegårds-
förening ändrar nu om bions maskin-
rum till inomhustoalett. Därmed har 
en av Sveriges billigaste nutida bio-
grafer vad gäller entréavgiften – om-
kring 1.50 kr – upphört.

7 april Nogersund har förärats en 
hembygdsförening. Samhället förvär-
vade fiskelägets bygdegård till obekant 
pris av SSC avd 13 som tidigare inne-
hade äganderätten. Den nybildade 
föreningens styrelse består av fiskare 
Janne Ernstsson ordf, fru Gun Persson 
sekr, kontrollant Henning Johansson 
kassör, herr Gösta Leandersson, Eskil 

Nordholm, Göte Jullesson samt John 
Axel Strömberg.

Det kommer, som vanligt, att arrang-
eras en Listermässa i Tallparken i år 
också. Såväl bilar, båtar, husgeråd och 
andra kapitalvaror som TV, kyl, frys 
och dylikt kommer att vara på plats. 
Dessutom blir det mannekängup-
pvisning.

11 april Den nystartade hembygds-
föreningen i Nogersund börjar ren-
sa upp strandkanten söder om lägets 
fiskehamn, Kråkenabb. Det är en all-
män mening bland föreningens med-
lemmar att Kråkenabb kan bli ett up-
pskattat strövområde.

26 april Våren kommer traditionellt  
att hälsas i Mjällby kyrkby. Från för-
sam lings hemmets trappa sjunger 
Mjäll  by kyrkokör under ledning av 
John-Erik Wilsson de kända vårsån-
gerna. Dessförinnan sjunger kören för 
pensionärerna på Listerhemmet.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Maria Knutsson)

2 mars John-Erik Wilsson tillträder 
sin tjänst som kantor i Mjällby kyrka 
(1/3)

3 mars Vägen mellan Djupekås och 
Lörby ska bli trafikvänligare. Bl.a. ska 
stengärdsgårdarna vid bägge sidorna 
tas bort och vägen beläggas med olje-
grus.

7 mars Flyttrål- och krokfisket hu-
vudfråga vid avd 12 SSC:s årsmöte på 
Hanö.

16 mars Rädda barnens avd i Mjällby 
har 114 medlemmar. I olika hjälpins-
amlingar, med stor hjälp av skolbarn i 
Mjällby, har man samlat in drygt 3.500 
kr. Styrelsen som omvaldes består av 
ordf Per Arne Jönsson, v ordf Karin 
Thomasson, sekr Annie Nilsson samt 
kassör Anna Britt Gunnarsson.

17 mars Karl och Julia Johansson, 
Hällevik, donerade drygt 38.000 kr 
till Röda Korskretsen i Mjällby. Vid 
årsmötet omvaldes fru Gunborg Hult 
ordf, fru Hanna Lisa Thomasson sekr, 
fru Edith Oredsson kassör samt fru 
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"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"

Lösning till Vinterkryss
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Efterlysning av SDUK-fana
I förhoppning om svar från tidningens 
läsare, som kan ge klarhet i ett för mig 
angeläget ärende.

1947 blev jag som sextonåring invald 
i en politisk ungdomsgrupp i Mjällby, 
SDUK (Socialdemokratiska ungdoms-
klubben) Lister, som hade ca 100 med-
lemmar och verkade mycket aktivt för 
ungdomens skolning i politiska frågor.

Vi var stolta över att ha en egen fana, 
som inte har någon annan beskrivning 
än den jag genom att vara frågvis fick 
muntligt av äldre medlemmar, och 
sak nar bevis om sin riktighet.

Fanan var dubbelsidig, sydd av någon 
sorts sidentyg, i normal storlek och 
med handbroderad text: FRIHET 
OCH BRODERSKAP SDUK LISTER.

Den var sydd och tillverkad i huvud-
sak av klubbens kvinnliga medle-
mmar, med någon som hette Stina 
Hällbrink som drivande.

Fanan förvarades under en period 
1955-1960 hos mig på vinden i vårt 
nybyggda  hus på Mjällby 13. Den för-
varades i en något förstorad unicabox 
med lock, fastsatt med klämspännen, 
en tvådelad trästång ca två meter lång, 

ca 40 mm i diameter. Fanan användes 
i huvudsak vid första majfirande i 
Sölvesborg under perioden.

Efter klubbens upplösning har jag 
på olika sätt försökt att spåra fanan, 
men inte lyckats. Mitt hopp står nu 
till KyrkNytts läsare, som kanske har 
vetskap, som kan leda till återfin-
nande. Hör i så fall av er till Anette på 
tidningens expedition eller till Bengt 
Mattisson Hanö tele: 0730-24 97 59.

Med vänliga hälsningar 
Bengt Mattisson
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"Och aaaa aaa aaa aaa fruset
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå." BBOOKK

2201

Vinnare korsord  
“Vinterkryss 2021”

1:a pris: Anneli Sigurdsson
2:a pris: Marie Stenqvist
3:e pris: Inger Sandberg
Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen. 

Vårkryss

Lösning till Vinterkryss

..............................................................
Namn

..............................................................
Adress

..............................................................
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den:  
9 maj 2022 till ”KyrkNytt, Mjällby 
församling, Kyrkvägen 4, 294 71 
SÖLVESBORG”  eller lämna den på 
pastorsexp.  Märk kuvertet ”Vårkryss 
22”

1:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 250 kr
2:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 150 kr
3:e pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 75 kr
OBS! Glöm inte att fylla i namn och 
adress



10

Anslagstavla

10

Pilgrimsvandra i vår!
2 april kl. 9.00-12.00 ca

En vandring i enkelhet och i lugnt tempo där 
vi följer pilgrimsleden från Ysane kyrka över 
Klockskogs kyrkogård, till Mjällby kyrka (ca 
7,7km). Vi gör kortare stopp längs vägen för 
reflektion och vissa sträckor går vi i tystnad. 
Från Mjällby finns möjlighet att komma tillbaka 
till Ysane efter vandringen och det finns även 
goda bussförbindelser till Sölvesborg m.m. 
Medtag kläder efter väder samt egen matsäck. 

För mer information:  
Kontakta Staffan Svensson eller Marie Nilsson

4 maj kl. 8.30-12.00 ca
Vandringen arrangeras i samarbete med 
Sölvesborgs församling. Vi inleder med mor-
gonmässa i Sölvesborgs S:t Nicolai kyrka 
kl.8.30. Efter kort fika i församlingshemmet 
tar vandringen sin början ca 9.30 och vi följer 
pilgrimsleden (gamla järnvägen) till Mjällby 
kyrka (7,4km) där vandringen avslutas. Vissa 
sträckor går vi i tystnad och vi gör kortare 
stopp längs vägen för reflektion och fika. Med-
tag kläder efter väder samt egen matsäck.  
Anmäl senast 3 maj om du önskar skjuts till-
baka till Sölvesborg efter vandringen. 

För anmälan och mer information:  
Kontakta Staffan Svensson eller Marie Nilsson

Torsdagsträffen!

På grund av förhöjd risk för spridning av det 
nya Coronaviruset, Covid-19, har mycket av 
vår verksamhet ändrats. För närvarande finns 
inget bestämt program för vårens Torsdags-
träffar. Vi följer händelseutvecklingen och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
vilket gör att programmet kommer att be-
stämmas längre fram. 

Mer information kommer i tidningarnas 
predikoturer, på anslagstavlorna vid våra kyrkor i 
Mjällby och i Ysane, på församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mjallby och Facebook-

sida: www.facebook.com/mjallbyforsamling

KyrkNytt delas ut följande datum:

21/2 – 22/2 (Vårnumret 2022)
30/5 – 31/5 (Sommarnumret 2022)

22/8 – 23/8 (Höstnumret 2022)
21/11 – 22/11 (Vinternumret 2022/2023)

Pilgrimsvägen
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Staffan Svensson, komminister 566 02
Barn och ungdomsverksamhet
Emelie Hellsten, församl. pedagog 500 21
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08
Diakoniassistent
Marie Nilsson 566 03
Kyrkomusiker 
Bo Knutsson 566 05
Nadja Schelin 0722-40 41 15
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane  
tel. tid. må-fr 9.00-9.30 566 50
Lars-Åke Persson 566 14
Mjällby kyrka 566 43
Mjällby församlingshem 566 70
Stenlängan Mjällby 566 60

Tilde Tina Nilsson, Norje 26/9
Lykke Emmy Elin Eskesjö, Sölvesborg 9/10
Alfred Börje Thege, Hällevik 9/10
Lily Molly Evy Oksman Hedsten, Nogersund 24/10
Allan Karlsson, Skogshagen  30/10
Sandra Celine Karlsson, Mjällby Ljunga 14/11
Bo Roland Lukas Karlsson, Mjällby 11/12
Olivia Eva Wanjiru Ivarsson, Sölvesborg 30/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2022
Redaktionen: Maria Knutsson, Bo Knutsson, Nadja Schelin,  

Marie Nilsson, Staffan Svensson och Anette Olofsson 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar. 
Tryckt på miljövänligt papper.

Ethel Nilsson, Mjällby-Åsar 1/10
Stig Göran Lindkvist, Mjällby 8/10
Anette Salling, Pukavik 8/10
Ann-Marie Jönsson, Ysane 29/10
Thomas Listerud, Sölvesborg 3/11
Marianne Södergren, Hörvik 10/11
Ruth Millbourn, Mjällby 12/11
Elsa Hagman, Nogersund  19/11
Mattias Karlsson, Djupekås/Köpenhamn 9/12
Anja Korhonen, Mjällby 15/12
Sten-Axel Fogelström, Hosaby Björke 17/12
Bengt Johansson, Mjällby 21/12
Hasse Nilsson, Stiby 21/12
Ing-Marie Hyllegård, Lörby 30/12

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby
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Mixi Print AB, Olofström

Kalendarium

Våren 2022

OBS!  Ändringar kan förekomma. 
 Se alltid tidningarnas predikoturer.

Onsdag 2/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa. 
Söndag 6/3  Första söndagen i fastan
11.00  Mjällby kyrka, högmässa, Staffan Svensson.
Torsdag 10/3 
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Anna & CO, 

sång och musik.
Söndag 13/3  Andra söndagen i fastan
11.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.
Lördag 19/3
18.00  Mjällby kyrka, ”Musikaliska smakbitar från 1600- och 

1700-talet”, konsert med Noora Karhuluoma – sopran, 
Hanna Thiel – viola da gamba och Marco Bonacci – 
cembalo, samarbete med Musikföreningen Charis, fri 
entré.

Söndag 20/3  Tredje söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.
Söndag 27/3  Jungfru Marie Bebådelsedag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, musikgudstjänst med 

Mariasånger, Patrik Carlsson, Yganokören, gemensam 
gudstjänst med Listers EFS.

Fredag 1/4
8.30  Mjällby kyrka, morgonbön i samband med 

biskopsvisitation.
Lördag 2/4
9.00  Pilgrimsvandring från Ysane kyrka till Mjällby kyrka, läs 

mera på sid 4-5 och 10.
Söndag 3/4  Femte söndagen i fastan
10.00  Kyrkhults kyrka, Festmässa i samband med 

biskopsvisitation, gemensam gudstjänst för 
församlingarna i västra Blekinge.

Onsdag 6/4
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa. 
Söndag 10/4  Palmsöndagen 
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 14/4  Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Staffan Svensson.
Fredag 15/4  Långfredagen
10.00  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören.
18.00  Ysane kyrka, musikandakt, Patrik Carlsson.
 Söndag 17/4  Påskdagen
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Staffan Svensson, Kyrkokören, 

Axel Carlsson – trumpet.
13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst, Staffan Svensson.

Måndag 18/4  Annandag påsk
10.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Yganokören
Torsdag 21/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, program 

meddelas senare.
Lördag 23/4
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Staffan Svensson, 

Patrik Carlsson.
Söndag 24/4  Andra söndagen i påsktiden
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.
Söndag 1/5 Tredje söndagen i påsktiden
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa Staffan Svensson.
Onsdag 4/5
8.30  Sölvesborgs kyrka, morgonmässa och 

pilgrimsvandring till Mjällby kyrka, läs mera på sid 
4-5 och 10.

Söndag 8/5  Fjärde söndagen i påsktiden
10.00  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, 

barngrupperna, barnkör, utdelning av ”Bibel för 
barn” till barn födda 2016.

Torsdag 12/5 
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, program 

meddelas senare.
Söndag 15/5  Femte söndagen i påsktiden
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 22/5  Bönsöndagen
18.00  Mjällby kyrka, mässa, Staffan Svensson
Torsdag 26/5  Kristi himmelsfärds dag

10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Staffan Svensson, Axel 

Carlsson – trumpet.

Söndag 29/5  Söndagen före pingst
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Lördag 4/6  Pingstafton
18.00  Mjällby kyrkogård, helgmålsbön vid minneslunden, 

Patrik Carlsson, Anna Knutsson – tvärflöjt.

Söndag 5/6  Pingstdagen
10.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson.


